
ZARZĄDZENIE NR 62/2020 
WÓJTA GMINY GNIEZNO 

z dnia 22 września 2020 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 55/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2020r. poz.  
713 z późn. zm. ),art.222 ust.4,art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj.  Dz.U. 
z 2019 r., poz. 869, z późn. zm. ), § 8 pkt 2 i 3 uchwały Rady Gminy Gniezno                   nr XIX/131/2019  z dnia 
30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Wójta Gminy Gniezno Nr 55/2020  z  dnia 28 sierpnia 2020r. wprowadza się następujące 
zmiany: 

1. § 1 ust.1 zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie: " 1.  Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały 
budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 187.791,95 zł do kwoty 
68.940.268,94 zł w tym: 

᠆  dochody bieżące zwiększa się o kwotę 187.791,95 zł do kwoty 64.538.219,93 zł 

᠆  dochody majątkowe w kwocie 4.402.049,01 zł pozostają bez zmian.”  

2. § 1 ust.  3 zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie:  "3. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały 
budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2020r. o kwotę 187.791,95 zł do kwoty 
74.791.268,94 zł z tego: 

᠆  wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 187.791,95 zł do kwoty 57.581.452,02 zł  

᠆  wydatki majątkowe pozostają bez zmian w kwocie 17.209.816,92 zł.” 

3. W Załączniku Nr 1 do zarządzenia „Dochody budżetowe” uchyla się zmiany dochodów wprowadzone 
w dziale 758 rozdziale 75814 § 2030, 6330 i jednocześnie zmienia się wartość w ostatnim wierszu tabeli 
stanowiącym podsumowanie dochodów i wprowadzonych zmian: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
Razem: 68 752 476,99  +187 791,95 68 940 268,94 

4. W Załączniku Nr 2 do zarządzenia „Wydatki budżetowe” uchyla się zmiany wydatków wprowadzone 
w dziale 750 rozdziale 75023 §§  4210, 4270, 4300 oraz w dziale 921 rozdziale 92109 §§ 4210, 4270, 
4300 i jednocześnie zmienia się wartość w ostatnim wierszu tabeli stanowiącym podsumowanie wydatków 
i wprowadzonych zmian: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
Razem: 74 603 476,99 +187 791,95 74 791 268,94 

5. Uchyla się w całości Załącznik Nr 4 do zarządzenia „Dotacje  i środki na finansowanie  wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2  i 3”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

1. Sprostowanie stwierdzonej nieprawidłowości przez Regionalną Izbę Obrachunkową Pismem Nr WA-
0903/37/2/23/2020 z dnia 21 września 2020r. w Zarządzeniu Wójta Gminy Gniezno Nr 55/2020 z dnia
22 września 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. gdzie wystąpił błąd polegający na tym,
że naruszono przepis art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego poprzez zaplanowanie dochodów z dotacji uzyskanych z budżetu Państwa na zwrot części
wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach Funduszu Sołeckiego.

2. Uchylenie Załącznika Nr 4 do Zarządzenia obejmującego wydatki na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, które zostały wcześniej wprowadzone w Uchwale
zmieniającej budżet.
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